
 

 

Акционерско друштво за осигурување 

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 

 

 

ДО: Сите заинтересирани страни 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛИ (МЕНАЏЕРИ) ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА) СО 

ПРИМЕНА НА ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА 

 

 

Почитувани, 

Ве известуваме дека објавениот пречистен текст на Посебни услови за осигурување на раководители 

(менаџери) од последици од несреќен случај (незгода) со примена на валутна клаузула е врз основа на 

измените и дополнувањата на постојните Услови. Измените и дополнувањата на Посебни услови за 

осигурување на раководители (менаџери) од последици од несреќен случај (незгода) со примена на 

валутна клаузула се донесени со одлука на Управниот одбор на ВИНЕР Виена Иншуренс Груп АД Скопје 

број 12995/0202/1/20 од 25.12.2020 година како што следи: 

 

 

Во членот 1 во точката (1) кратенката ВИГ се менува со „ Виена Иншуренс Груп“ 
Во точката (2) алинеа 2 „ – смрт од болест“ се брише во целост. 
Во постојната алинеа 6 која станува алинеа  5 по зборот „смрт“ се додаваат зборовите „од незгода“. 

Во член 8 точка (1) алинеата 1. Се брише во целост. 

Досегашната алинеа 2. Станува алинеа 1 и во истата по зборот „смрт“ се додаваат зборовите „од 

незгода“. Алинеите 3, 4 и 5 се пренумерираат во 2,3,и 4. 

Во точка (2) алинеите 1. и 2. се менуваат и гласат:  
„ 1. Ако не е извршена исплата за случај на смрт од незгода, 72,00% од вкупно уплатената премија за 
случај на смрт од незгода без вклучен персонален данок. 
2. Ако е  извршена исплата за случај на траен инвалидитет  до 51,00%, на разликата помеѓу исплатениот 
процент за траен инвалидитет и 72,00% од вкупно уллатената премија за случај на смрт од незгода, без 
вклучен персонален данок.“ 
Во целиот текст зборовите Република Македонија се менуваат и гласат „Р.С.Македонија“ 

Во член 10 точка (1) се додава нова алинеа 1. Која гласи: „1. смрт како резултат на болест“ и нова аленеа 
9. Која гласи „9. Поради самоповредување“. 
Постојните алинеи се пренумерираат следствено.  
Во член 11 точка (4) по зборот „смрт“ се додаваат зборовите „од незгода“ 
Во член 12 точка (2) по зборот „смрт“ се додаваат зборовите „од незгода“ 
Во член 13 точка (1) по зборот „несреќен случај“ се бришат  зборовите „или поради болест“ 
Во член 13 точка (3) се менува и гласи: 
„(3) Конечниот процент на инвалидитет го определува осигурувачот според Табелата за определување 

процент на траен инвалидитет како последица на несреќен случај (во натамошен текст: Табела) која е дел 

од Општите Услови за осигурување од несреќен случај (незгода) важечки во момент на издавање на 

полисата за осигурување. Ако некоја последица или загуба на орган не се предвидени во Табелата, 

процентот на инвалидитет се определува во согласност со слични оштетувања што се предвидени во 

Табелата.“ 

Во член 14 точка (6) по зборот „смрт“ се додаваат зборовите „од незгода“ 

 Во член 15 точките (1) и (2) се менуваат и гласат: 
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„(1)Корисникот за во случај на смрт од незгода на осигуреникот се одредува во полисата за осигурување. 
(2)Ако во полисата или во Посебните услови не е поинаку или воопшто не е ништо предвидено, како 
корисници за во случај на смрт на осигуреникот се сметаат:“ 
Во член 16 зборовите „Сигма АД – Скопје “  се менуваат и гласат:„ ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје“ 
Досегашниот член 20 се менува и гласи: 
 

                   „ ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
                    Член 20 

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен 
случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност со содржината на Општите услови, важат 
овие Дополнителни услови за колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај 
(незгода). 

 
                              ПОСТАПКА ПО ПРИГОВОР (ПРЕТСТАВКИ) 

                      Член 21 
(1) Во случај осигурувачот и корисникот да не се согласат во поглед на видот и обемот на последиците на 
несреќниот случај или во поглед на тоа дали и во кој обем повредата на осигуреникот е во причинска 
врска со несреќниот случај, корисникот на осигурувањето може да поднесе приговор на надлежниот 
орган на осигурувачот. 
(2) Приговорот се доставува во писмена форма до седиштето на осигурувачот, во подружницата каде е 
склучен договорот, во подружницата каде подносителот на приговорот има живеалиште односно 
седиште.  
(3) Осигурувачот е должен во рок од 14 дена до подносителот да достави писмена одлука по приговорот. 
(4) Доколку осигуреникот односно корисникот не е задоволен од одлуката на осигурувачот по приговор 
што се однесува на видот и обемот на трајниот инвалидитет, секоја од страните може да предложи на 
другата страна поведување на постапка за вештачење. 
 

                   ПРАВО НА ЖАЛБА 
                    Член 22 

Осигуреникот, односно договорувачот, доколку е физичко лице, има право да поднесе жалба во однос на 
осигурувачот, осигурителните брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурувањето и 
застапниците во осигурувањето, до Агенцијата за супервизија на осигурување како надлежен орган на 
супервизија на друштвата за осигурување, согласно со Законот за супервизија на осигурувањето.   

                      Решавање на спорови 
Евентуалните спорови кои би произлегле од договорот за осигурување, договорните страни ќе ги 

решаваат спогодбено, а доколку до спогодба не дојде надлежен е Основен Граѓански Суд Скопје. 

 

Со почит, 

Акционерско друштво за осигурување 
ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп Скопје 

 


